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Розкрито актуальність, теоретичну обґрунтованість, методичне та практичне 
значення навчального посібника «Економічна політика держави»2, підготовленого 
авторським колективом Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету. Проаналізовано його зміст і структуру, логіку, наукові та методичні основи 
викладення навчального матеріалу. Визначено роль навчального посібника у форму-
ванні у студентів і громадян України загалом економічного мислення та наукових 
підходів до вирішення соціально-економічних проблем в умовах формування інфор-
маційно-мережевої системи господарювання. Аргументовано високу оцінку навчаль-
ного посібника і рекомендації щодо його використання закладами вищої освіти 
у навчальному процесі.
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Сучасний світ характеризується зростаючою нестабільністю соціально-
економічної динаміки. Це пов’язано перш за все з формуванням інформацій-
но-мережевої системи господарювання, закономірності функціонування якої 
суттєво відрізняються від індустріально-ринкової економіки. До цього дода-
ються дестабілізаційні впливи природних, кліматичних, техногенних та інших 
чинників. У цих умовах зростає роль держави як представника суспільних 
інтересів, здатного системно протидіяти виникаючим загрозам і забезпечува-
ти стійкий розвиток. Пандемія COVID-19 яскраво продемонструвала необ-
хідність діяльності держави як активного агента соціально-економічних 
процесів. Проте в теоретичних концепціях мейнстріму роль держави продов-
жує зводитися переважно до заміщення провалів ринку. Тому вихід у світ 
навчального посібника «Економічна політика держави», у якому системно 
розкриваються теоретичні засади, мета і функції держави, її завдання та на-
прями діяльності в економіці, інструментарій, методи та механізми впливу 
бюджетно-податкової, грошово-кредитної та інших складових економічної 
політики на динаміку економічних процесів, є гідним внеском у формування 
у студентів і громадян України загалом економічного мислення і наукових 
підходів до вирішення проблем господарювання. 

Формування ринкової економіки із соціальною орієнтацією пов’язане 
з інституційною активністю держави в економіці. Особливої яскраво ця проб-
лема висвітлена останніми подіями, які відбуваються в міжнародному еконо-
мічному просторі та пов’язані зі зростанням рівня турбулентності й невизна-
ченості. Глобальна пандемія коронавірусу актуалізувала фокусування дослід-
ницького вектора на аналізі рівня та глибини присутності держави 
в економіці, загострила проблему необхідності державної підтримки цілих 
секторів і видів економічної діяльності за допомогою насамперед інструмен-
тарію фіскальної та монетарної політики. Це ще раз підтверджує своєчасність 
підготовки навчального посібника науковцями Київського національного 
торговельно-економічного університету. 

Про актуальність цієї проблематики свідчить те, що в липні 2021 р. в умо-
вах подвійної кризи – пандемії COVID-19 і зміни клімату – Група Світового 
банку та Міжнародний валютний фонд створили Консультативну групу ви-
сокого рівня (КДВУ) з питань сталого і всеосяжного відновлення й економіч-
ного зростання, щоб допомогти забезпечити впевнене відновлення економіки 
та визначити траєкторію «зеленого», сталого й інклюзивного розвитку на 
найближче десятиліття. Її метою є розвиток розуміння основних питань еко-
номічної політики та інституційних питань, які визначатимуть підхід до 
кількох взаємопов’язаних проблем: двох криз, у зв’язку з якими зростає рівень 
бідності та нерівності, а також структурних недоліків, які існували до панде-
мії [1]. 
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Ця проблематика також активно обговорюється в Україні. Навесні 2021 р. 
в Інституті економіки та прогнозування НАН України було організовано і про-
ведено Міжнародну дискусійну платформу «Трансформація функцій держави 
в умовах глобалізації», де взяли участь представники України, Китаю, Великої 
Британії, Румунії, Молдови, Азербайджану, Грузії, Казахстану. Ряд статей, 
підготовлених на матеріалах цієї платформи, опубліковано в журналі 
«Економіка України» (№ 7 і № 8 за 2021 р.).

Автори навчального посібника виходять із того, що роль держави в еконо-
міці доцільно розглядати у двох основних аспектах: забезпечення державою 
умов для реалізації загальносуспільних інтересів і погодження інтересів усіх 
категорій населення. Саме держава має змогу впливати на економіку, стиму-
люючи або обмежуючи розвиток певних сфер економічних відносин. При 
цьому, незважаючи на свою значущість і відносну самостійність, держава не 
може змусити суспільство жити за такими правилами, які суперечать 
об’єктивним економічним законам або для яких ще не повною мірою створе-
но реальні умови. 

Економічна політика є органічною єдністю економічної стратегії та еко-
номічної тактики. Економічна стратегія ґрунтується на ідентифікації довго-
строкових цілей розвитку економіки та пріоритетних напрямів їхнього до-
сягнення. Ідеться про підсистему в системі економічної політики забезпечен-
ня адекватності господарського механізму цілям і шляхам стратегічного 
розвитку всієї країни. Економічна стратегія є важливим елементом економіч-
ної політики. Вона розробляється здебільшого як соціально-економічна про-
грама та платформа. Економічна тактика ґрунтується на розробленні й упро-
вадженні ефективних господарських рішень, а також методів здійснення 
економічної стратегії. За своєю сутністю саме економічна тактика передбачає 
забезпечення цілей і напрямів стратегічного розвитку національної економіки.

Навчальний посібник має логічну структуру і складається з шістнадцяти 
розділів, у яких послідовно та достатньо повно розкрито предмет і методи 
економічної політики, висвітлено методологічні засади її формування й реа-
лізації. Важливим для формування економічного мислення є те, що автори 
дають аналіз історичної еволюції ролі держави та її економічної політики. 

У навчальному посібнику розкриваються також інституційні засади еко-
номічної політики, принципи бюджетно-податкового та монетарного регулю-
вання, питання державної політики у сфері корпоративного управління. 
Окремі розділи посібника присвячено аналізові комплексу питань регулюван-
ня інноваційно-інвестиційних процесів, інструментарію впливу на структуру 
національної економіки, дослідженню стійкості економіки до шоків у систе-
мі чинників економічної безпеки країни, соціальної, зовнішньоекономічної 
політики уряду за умов сучасних глобалізаційних викликів.
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У роботі виокремлено цілу низку економічних функцій держави (с. 63–64). 
Це зроблено на основі узагальнення функціональних підходів. У цьому кон-
тексті як побажання для подальшої роботи можна рекомендувати врахувати 
класифікацію, що розмежовує сутнісні та похідні економічні функції [2]. 

Показово, що автори навчального посібника є відомими фахівцями в до-
слідженні проблем державної економічної політики і системно працюють 
у цьому напрямі протягом тривалого часу, про що свідчать підготовлені ними 
як навчальні видання, так і публікації у провідних наукових виданнях нашої 
країни [3–6]. 

Посібник є добре ілюстрованим, що покращує сприйняття наведеного 
матеріалу. Кожен розділ навчального посібника логічно закінчується конт-
рольними запитаннями та завданнями, що дає можливість для здійснення 
самоперевірки рівня засвоєння знань. Безсумнівно, українське академічне 
співтовариство отримало фундаментальне видання, яке слугуватиме надійним 
підґрунтям для підготовки майбутніх фахівців. Його можуть використовувати 
науковці, викладачі, фахівці-практики, працівники органів публічного управ-
ління та місцевого самоврядування, а також усі, хто цікавиться проблематикою 
економічної політики держави. 
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